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Sverige provocerar
Eva Björklund

Strax efter EU-kommissionärens besök på Kuba visade 
Sverige sitt missnöje med majoritetens vilja att normali-
sera förbindelserna. Som ordförandeland i EU beordrade 
svenska UD sin ambassad att demonstrativt bryta mot ut-
rikesrådets uttalande från i juni. Ambassadrådet Cederberg 
lydde order och provocerade fram rubriker internationellt 
och i ett 70-tal svenska medier, inklusive radio och teve. 

Stöd till stöld, häleri och svartabörshandel
Tillsammans med kollegor från polska, ungerska, tyska 
och engelska ambassaderna gjorde han en gåvoutflykt för 
att stödja hustrun till en man som anhållits för svartabörs-
handel alternativt stöld eller häleri, mer konkret: innehav 
av stulna cementsäckar. Mannen i fråga, Darzy Ferrer,  
kallar sig också människorättsaktivist och är enligt hustrun 
uttalat kritisk till regeringen och därmed offer för falska 
anklagelser. Hon förnekar dock inte cementsäckarna utan 
menar att de är så få så de inte borde leda till åtal, alltså är 
anhållandet ”politiskt”. 
Mannen är åtalad för häleri, köp av stöldgods. Med Ceder-
berg vet naturligtvis bättre och uttalade sig bekymrat över 
att myndigheterna på detta sätt slår ner på ”dissidenter”. 
Svenska media rapporterade naturligtvis mangrant hans 
ingripande efter att han uppkallats av kubanska UD för 
reprimand för inblandning i landets inre angelägenheter. 
Saken förvärras naturligtvis av att Sverige gör detta som 
ordförandeland i EU, och tar sig denna frihet mot EU-kol-
legornas vilja att normalisera förbindelserna med Kuba.

USAs och EUs lakejer utvecklingskonferens.
Sveriges högerregering har tagit ytterligare ett steg för att 
vrida klockan tillbaka. Rheinfeldt har inbjudit kärngänget 
i de smågrupper som mot rundlig betalning går USAs och 
EUs ärenden till EU:s stora utvecklingskonferens 22-24 
oktober i Stockholm. Detta är det viktigaste mötet under 
det svenska ordförandeskapet och dit har de tänkt sig att 
Oswaldo Payá, Elisardo Sanchez, Victor Palacios och Gi-
sela Delgado ska komma och företräda Kuba. Victor Pa-
lacios och Gisela Delgado var tillsammans med svenska 
folkpartiet uppfinnarna av skrönan om att Pippi Lång-
strump skulle vara förbjuden på Kuba. Elizardo Sanchez är 
gängets ålderman och kallar sig ordförande i en liten grupp 
som gör anspråk på namnet ”Kubanska Kommissionen 
för Mänskliga Rättigheter och Nationell Försoning”. Os-
waldo Paya, EUs och Kd favorit, är ordförande i ”Kristna 
befrielserörelsen” och anklagar kubanska regeringen för 
att mörda barn och tortera fångar, naturligtvis utan något 
som helst belägg. Han var också favorit hos Bush-regimen 
och omfamnades såväl av dåvarande utrikesminister Colin 
Powell som av den exilkubanska maffian i Miami vid sitt 
senaste besök i USA. Med dessa figurer vill Reinfeldt och 
kompani dra uppmärksamheten från världens verkliga be-
kymmer på EUs stora utvecklingskonferens.  

Oswaldo Payá, i mitten, 
visar sitt ”oberoende” 
hemma hos chefen för 
USAs intressekontor. 
Där diskuterar han 
handlingsplaner med 
den imperiella makt 
som i 50 år utsatt hans 
landsmän och -kvin-
nor för utsvältnings-
blockad, terror och 
biologisk krigföring. I 
vilket annat land som 
helst skulle det leda till 
långa fängelsestraff. 


